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ABSTRACT 

Reading is one of the things that change because of the development of digital technology 

and the internet today. Where students also belong to the millenial generation who are 

increasingly adept at accessing information via the internet. Previously students read news or 

information through books, newspapers and other print media, but nowadays as the technology 

develops many students who read news and seek information through digital media. This 

phenomenon encourages writers to conduct a research on reading and print reading behavior of 

digital high school students in the city of Surabaya. The purpose of this research is to know the 

reading behavior and the difference of reading reading and digital reading behavior in high 

school students in Surabaya city, and also to know the preference and basic of consideration of 

student preference in choosing the reading in doing the reading activity. A hundred 

questionnaires and a hundred X and XI students participated in this study from SMAN 16 

Surabaya and SMA Dharma Wanita Surabaya, with respondents taking multistage random 

sampling. The result is digital reading and digital media can beat the position of reading and 

print media in reading activities. With the intensity of reading time for 1 hour every day and 

romance romance novel into the kind of digital reading that most students love to read. By using 

the website students can get the digital reading references they need. Reading digital reading 

makes students experience a higher level of concentration than reading printed readings. One of 

the major drawbacks of reading digital readings is the low resolution of the monitor screen that 

causes uncomfortable eyesight. Readers of print readings are very rarely subject to concentration 

disorders when reading. In this study, the friend is the main factor underlying the preference of 

high school students in Surabaya in choosing the reading and the media to read, which in this 

research is included in the cognitive factor. 

Latar Belakang Masalah 

 Di kalangan siswa membaca sudah menjadi makanan sehari-hari dalam kegiatan belajar 

di sekolah demi menunjang ilmu pengetahuan mereka. Kegiatan membaca merupakan salah satu 

hal yang berubah karena seiring berkembangnya teknologi digital dan internet saat ini. Dimana 

siswa juga termasuk ke dalam generasi millenial yang semakin mahir dalam mengakses 

informasi melalui internet. Dahulu siswa membaca berita atau informasi melalui buku, koran dan 

media cetak lainnya, akan tetapi saat ini seiring berkembangnya teknologi banyak siswa yang 

membaca berita atau informasi melalui media digital yang mereka miliki seperti smartphone dan 

laptop. Berbagai jaringan web yang ada di internet menuntut pola perilaku membaca melalui 

media digital dibandingkan membaca melalui media cetak. 



Saat ini perkembangan teknologi dan internet terhadap ilmu pengetahuan sudah 

berkembang sangat pesat. Khususnya di kalangan siswa, melalui internet siswa dapat mengetahui 

berbagai pengetahuan dan informasi dari berbagai bidang yang awalnya mereka tidak tahu 

menjadi tahu. Menurut Maryono dan Istiana (2007:34) pemanfaatan teknologi, khususnya 

komputer dan internet memang memiliki banyak manfaat. Para siswa dapat memperoleh bahan-

bahan pembelajaran melalui perpustakaan elektronik (e-library) atau buku elektronik (e-book) 

untuk mendapatkan koleksi perpustakaan berupa buku, modul, majalah atau surat kabar. Selain 

itu jika kita ingin mencari dan mengetahui berita apa saja yang sedang in saat ini, kita tinggal 

membacanya di internet melalui website atau situs-situs tertentu menggunakan smartphone atau 

media digital lainnya. Apalagi ditunjang dengan adanya fasilitas berupa smartphone atau laptop 

yang digunakan untuk mengakses informasi tersebut. 

Hal itu mengakibatkan kegiatan membaca media cetak dikalangan siswa semakin hari 

semakin menurun, hal tersebut dipaparkan pada data statistik KOMINFO pada tahun 2016, 

dimana hanya 10, 5% siswa di Indonesia yang masih aktif dalam membaca buku cetak dan 

selebihnya memilih untuk membaca melalui media digital. Selain itu, menjamurnya jaringan 

WIFI yang terpasang diberbagai tempat seperti café hingga warung dipinggir jalan, sehingga 

membuat siswa tertarik untuk datang ke tempat tersebut dari pada harus datang ke perpustakaan. 

Hal tersebut dikarenakan begitu pesatnya perkembangan zaman yang diikuti dengan pesatnya 

perkembangan teknologi informasi seperti smartphone dan internet. Dengan adanya smartphone 

dan internet lebih memudahkan siswa dalam kegiatan membaca yang dapat dilakukan melalui 

media digital seperti e-book atau buku elektronik dan dapat diakses dimana saja tanpa harus 

datang ke perpustakaan. 

Di sisi lain, adanya perpustakaan sekolah juga mempengaruhi perilaku membaca buku 

cetak dan digital pada siswa dalam hal fasilitas dan koleksi yang tersedia di perpustakaan 

tersebut (Detik.com, 2013). Namun ironisnya tidak semua sekolah yang ada di Indonesia 

khususnya di Kota Surabaya memiliki perpustakaan, jika sekolah tersebut telah memiliki 

perpustakaan, belum tentu perpustakaan tersebut memenuhi standar sebagai perpustakaan yang 

ideal. Berdasarkan data dari PNRI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) tahun 2015 

bahwa kondisi perpustakaan sekolah yang ada di Indonesia saat ini masih sangat 

memprihatinkan. Dari sejumlah 254.432 sekolah yang terdaftar dari berbagai tingkat pendidikan 



dasar dan menengah, hanya ada 118.599 (46,61%) sekolah saja yang sudah memiliki 

perpustakaan. Kurang dari setengah sekolah yang belum memiliki perpustakaan sekolah. Dari 

jumlah total 254.432 sekolah itu, dapat kita lihat pembagian per tingkatan pendidikannya. Untuk 

tingkatan Sekolah Dasar (SD) dari sebanyak 170.647 sekolah dasar yang terdaftar, baru sebanyak 

78.432 (45,96%) sekolah yang sudah memiliki perpustakaan. Untuk tingkatan sekolah menengah 

pertama (SMP), dari 52.710 SMP yang terdaftar, baru sebesar 24.386 (46,26%) SMP yang 

memiliki perpustakaan sekolah. Sedangkan untuk tingkatan sekolah menengah atas (SMA), dari 

sebanyak 30.968 SMA yang terdaftar, baru sebanyak 14.781 (47,72%) sekolah yang memiliki 

perpustakaan. Semuanya masih di bawah separuh dari jumlah keseluruhan. Persentasenya masih 

berkisar pada kisaran 46%-an. Tentu saja ini jumlah yang sangat memprihatinkan karena 

minimnya koleksi buku dan juga kurangnya fasilitas gedung yang belum memadai. Padahal 

perpustakaan adalah sarana yang penting dalam meningkatkan minat baca. Kondisi perpustakaan 

sekolah di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan ini memiliki kekurangan baik dari segi 

manajemen, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarananya. Dari 14.000 Sekolah  

Menengah Atas (SMA) di Indonesia hanya sekitar 54% yang perpustakaanya memenuhi standar 

perpustakaan Sekolah (Sutarno, 2006). 

Dari fenomena tersebut, menyebabkan berubahnya perilaku membaca pada siswa (Qunqing, 

2004). Sudah banyak penelitian dan studi-studi mengenai perilaku membaca yang dilakukan oleh 

para peneliti di Indonesia sebelumnya yaitu oleh Tampubolon, 1993 “Mengembangkan minat 

baca dan kebiasaan membaca pada anak”, Muktiono, 2003 “Aku Cinta Buku, menumbuhkan 

minat baca pada anak”, Bunanta, 2004 “Buku, Mendongeng dan Minat Baca”, namun studi dan 

penelitian yang telah dilakukan umunya hanya mengkaji perilaku membaca dari perspektif sosial 

dan psikologi. Secara khusus penelitian perilaku membaca buku cetak dan digital belum banyak 

dilakukan terutama pada siswa di Kota Surabaya yang menjadi subyek penelitian. 

 Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Federica Fornaciari (2009) dan 

Ubaidillah (2011). Namun penelitian yang dilakukan oleh Federica Fornaciari (2009) mengenai 

“Digital Hypertext vs Traditional Books: an Inquiry into non-linearity” lebih mengarah pada 

sudut pandang pengalaman pembaca ketika melakukan kegiatan membaca digital Hypertext dan 

Traditional Books. Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2011) mengenai ”Perilaku 

Membaca Hypertext Dan Traditional Books” juga lebih mengarah pada perilaku membaca dari 



sudut pandang pembaca, namun yang membedakan dari dua penelitian tersebut adalah lokasi 

penelitian yaitu di Amerika Serikat dan Indonesia. Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh 

Ramires (2003) di Universitas Meksiko yang menemukan bahwa sebanyak 80% mahasiswa lebih 

suka membaca teks digital yang dicetak agar dapat memahami teks tersebut secara jelas, dan 

sebanyak 68% responden menyatakan bahwa mereka lebih mengerti dan memahami sebuah 

informasi jika mereka membaca melalui media cetak dan hanya 4% yang menyatakan 

sebaliknya. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ubaidillah (2011) yaitu terletak pada subyek dan lokasi penelitian membedakan penelitian ini 

dengan penelitian Ubaidilah (2011), dimana Ubaidillah telah melakukan penelitian di kalangan 

mahasiswa Universitas Airlangga, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di kalangan siswa di 

Kota Surabaya tepatnya pada siswa SMA Negeri 16 Surabaya dan siswa SMA Dharma Wanita 

Surabaya. 

Dari fenomena mengenai minat baca yang digambarkan diatas dan diiringi oleh 

perkembangan teknologi informasi beserta literaturnya berupa internet, maka hal tersebut layak 

dan penting untuk diteliti, karena melalui penelitian ini akan dihasilkan suatu data tentang 

bagaimana perilaku membaca buku cetak dan digital preferensi pada siswa di Kota Surabaya. 

Serta preferensi dan dasar pertimbangan preferensi siswa terhadap bahan bacaan berupa buku 

cetak dan digital. Sehingga nantinya informasi ini berguna sebagai acuan dalam meningkatkan 

kualitas perpustakaan sekolah serta dalam upaya pengembangan koleksi perpustakaan dalam 

versi cetak maupun digital yang sesuai dengan perilaku membaca siswa di Kota Surabaya. 

Perilaku Membaca Bacaan Cetak dan Digital 

Perilaku membaca bacaan  cetak dan digital merupakan bentuk dari kebiasaan membaca 

yang dapat dilihat dari jumlah buku yang dibaca, frekuensi membaca (intensitas), rata-rata waktu 

yang dihabiskan untuk membaca (alokasi waktu) dan jenis buku yang dibaca (preferensi), yang 

mana kegiatan tersebut dapat diamati dan diukur. Adapun kegiatan membaca dilakukan dengan 

tujuan untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi dan memahami makna bacaan. 

Makna (meaning) berhubungan erat dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. 

 



Perbedaan Perilaku Membaca Bacaan Cetak dan Digital 

Adanya berbagai macam pola perilaku membaca bacaan  cetak dan digital semakin 

memperjelas gambaran perbedaan antara perilaku membaca buku cetak dan digital di kalangan 

siswa di era digital saat ini. Dimana siswa ada yang memilih untuk mencetak buku digital 

menjadi buku cetak untuk dibaca lebih dalam dan agar dapat menandai bagian-bagian tertentu 

yang dianggap penting. Hal itu dilakukan karena membaca buku digital memiliki tingkat 

konsetrasi lebih rendah daripada membaca buku cetak. 

Preferensi Membaca Bacaan Cetak dan Digital 

Preferensi dalam perilaku membaca merupakan kecenderungan siswa untuk memilih 

sesuatu berdasarkan atas ketertarikan atau minat mereka terhadap sesuatu yang dipilihnya 

tersebut. Dimana setiap siswa memiliki preferensi yang berbeda-beda, sebagian ada yang 

menyukai buku cetak sebagai media untuk membaca, sebagian lagi ada yang lebih menyukai 

buku digital sebagai media untuk membaca. Berdasarkan preferensi siswa dalam menentukan 

media membaca ternyata di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kognitif dan afektif yang 

saling berinteraksi satu sama lain. 

Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang sifatnya deskriptif. Tipe 

deskriptif survey dipilih karena populasi subjek penelitian terlalu luas. Dengan metode ini 

diharapkan data yang diperoleh dapat mewakili sseluruh populasi yang ada atau 

menggeneralisasi suatu gejala sosial (Bungin, 2001:49), sehingga dapat memperoleh gambaran 

yang jelas tentang perilaku membaca buku cetak dan digital pada siswa di era digital ini. 

Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Surabaya. Dengan 

pertimbangan bahwa kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota 

Surabaya adalah kota metropolitan dengan heterogenitas penduduk yang cukup tinggi, dan 

penduduk Surabaya terdiri dari berbagai kelompok diantaranya siswa. Di perkotaan seperti 

Surabaya inilah akses internet sangat mudah sekali di dapat dan siswa di kota besar inilah yang 

merupakan pengguna aktif dari internet dan teknologi. Sehingga dengan adanya internet dan 



kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat membuat siswa yang hidup di era digital 

menjadi adiktif dengan jaringan web yang menuntut pola perilaku membaca digital dari pada 

membaca cetak. Serta banyaknya toko buku yang ada di kota Surabaya membuat siswa lebih 

mudah ketika mereka ingin membeli buku yang mereka butuhkan, dan banyaknya Taman Baca 

Masyarakat (TBM) yang menyebar di berbagai daerah di Surabaya juga menjadi sarana dalam 

kegiatan membaca. Meskipun dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa di Surabaya 

merupakan pengguna aktif dari teknologi digital yang sedang berkembang pesat saat ini. 

Analisis 

Perbedaan Perilaku Membaca Bacaan Cetak dan Bacaan Digital di Kalangan Siswa SMA 

No. Kategori Bacaan Cetak Bacaan Digital 

1. Perilaku Membaca Siswa 

 - Jenis Bacaan 

 Siswa cenderung sering 

dan suka membaca jenis 

bacaan Novel dalam 

bentuk cetak. 

 

– 

 

- Genre Bacaan 

beserta Alasan 

menyukai Genre 

Bacaan. 

 Siswa juga lebih 

menyukai bacaan yang 

bergenre Romance dalam 

bentuk cetak, yang 

dianggap bacaan 

bergenre Romance isinya 

lebih menarik. 

– 

 - Jumlah Bacaan 

 Siswa SMA masuk 

pada tipe pembaca 

Moderate Readers 

 Siswa SMA masuk 

pada tipe pembaca 

Moderate Readers 

(pembaca agak rutin), 



(pembaca agak rutin), 

yaitu siswa membaca 7-

22 buku pertahun atau 1 

buku dalam sebulan. 

 

yaitu siswa membaca 7-

22 buku pertahun atau 1 

buku dalam sebulan. 

 

- Alokasi Waktu 

atau Rata-rata 

waktu membaca 

 Siswa SMA yang 

membaca bacaan cetak 

maupun bacaan digital 

cenderung menghabiskan 

waktu selama 1 jam 

untuk membaca setiap 

harinya. 

 Siswa SMA yang 

membaca bacaan cetak 

maupun bacaan digital 

cenderung 

menghabiskan waktu 

selama 1 jam untuk 

membaca setiap 

harinya. 

 

- Alasan Siswa 

memilih media 

membaca 

 Siswa SMA yang lebih 

menyukai membaca 

bacaan cetak memberi 

alasan karena bacaan 

cetak lebih mudah 

dipahami. Mereka 

mengangap bacaan 

digital susah dipahami. 

 Siswa SMA yang 

lebih menyukai 

membaca bacaan digital 

memberi alasan karena 

bacaan digital lebih 

praktis, mudah dan 

cepat diakses.  

 

 

 

 

- Tingkat 

Konsentrasi 

ketika membaca 

 Siswa SMA cenderung 

tidak mengalami 

gangguan konsentrasi 

ketika mereka membaca 

bacaan cetak. 

 Siswa SMA 

cenderung mengalami 

gangguan konsentrasi 

ketika mereka 

membaca bacaan 

digital, hal tersebut 



dikarenakan bacaan 

digital membuat mata 

mereka mudah lelah. 

 

2. 

- Preferensi 

Siswa terhadap 

Bacaan Cetak 

dan Bacaan 

Digital 

– 

 Siswa SMA lebih 

menyukai bacaan 

digital untuk dibaca. 

 

- Dasar 

Pertimbangan 

Preferensi 

Bacaan Siswa 

– 

 siswa menyatakan 

bahwa lebih menyukai 

bacaan digital karena 

mudah dan cepat diakses 

 siswa menyatakan 

bahwa Teman adalah 

faktor utama yang 

menjadi dasar preferensi 

dalam memilih media 

bacaan untuk membaca. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa terhadap temuan data pada bab IV, pada bab ini peneliti 

menyimpulkan beberapa hasil temuan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Perilaku membaca bacaan cetak dan digital pada siswa SMA di Surabaya tergolong tipe 

pembaca agak rutin (Moderate Readers) yaitu cenderung membaca buku dengan alokasi 

waktu selama 1 jam setiap harinya dan mampu membaca 7-22 buku perahun atau 1 buku 

dalam satu bulan dalam bentuk cetak maupun digital, serta siswa cenderung membaca 



jenis bacaan Novel dalam bentuk cetak dan siswa cenderung membaca bacaan bergenre 

romance dalam bentuk bacaan cetak. 

2. Terdapat perbedaan antara perilaku membaca bacaan cetak dan bacaan digital yang di 

lihat dari perilaku membaca siswa dan tingkat konsentrasi siswa. Siswa lebih menyukai 

dan memilih bacaan cetak daripada bacaan digital, dilihat dari jenis dan genre bacaan 

yang mereka pilih, serta siswa lebih banyak mengalami gangguan konsentrasi ketika 

membaca bacaan digital dengan penyebab gangguan konsentrasi adalah dikarenakan 

mata lelah ketika mereka membaca bacaan digital. 

3. Siswa SMA di Surabaya cenderung lebih menyukai bacaan digital untuk dibaca dengan 

alasan bacaan digital mudah dan cepat diakses. Serta teman merupakan dasar preferensi 

mereka dalam memilih bacaan yang termasuk dalam faktor kognitif. 
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